
 1           להצליח בעברית- חגים ומועדים



 3           להצליח בעברית- חגים ומועדים



 4           להצליח בעברית- חגים ומועדים

ַהֶּׁשֶמׁש.  ַמֲחזֹור  ִעם  ַהָּיֵרַח  ַמֲחזֹור  ֶׁשל  ַהּׁשיּלּוב  ַעל  ְמבוָּסס  ָהִעְבִרי  ַהָּׁשָנה  ָהִעְבִרילּוַח  ַהָּׁשָנה  לּוַח 

סיבּוב ַהָּיֵרַח ְסִביב ַּכּדּור ָהֶאֶרץ ִנְמָׁש חוֶדׁש ֶאָחד. ַהּלּוַח ַהְּכָלִלי ְמבוָּסס ַרק ַעל 

ַמֲחזֹור ַהֶּׁשֶמׁש.

ַהָּבִסיס ֶׁשל ַהּלּוַח ָהִעְבִרי הּוא ַהחוֶדׁש. ָּכל חוֶדׁש ַמְתִחיל ְּכֶׁשַהָּיֵרַח "נֹוָלד" (מֹוָלד 

ַהחוֶדׁש  ְּבֶאְמַצע  ֶנֱעָלם.  ֶׁשהּוא  ַעד  ָקָטן  ׁשּוב  ַנֲעֶׂשה  ְּכֶׁשַהָּיֵרַח  ּוִמְסַּתֵּים  ַהָּיֵרַח), 

ִמְתַחֵּדׁש  ַהָּיֵרַח  ִּכי  ַהּמיָּלה "ָחָדׁש",  ִמן  ָּבָאה  ַהּמיָּלה "חוֶדׁש"  ָמֵלא.  ָיֵרַח  רֹוִאים 

ְּבָכל ַּפַעם ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָקֵטן ְוֶנֱעָלם. ֵׁשם ִעְבִרי ַאֵחר ַלּמיָּלה "חוֶדׁש""חוֶדׁש" הּוא "ֶיַרח""ֶיַרח", 

ְוהּוא ָּבא ִמן ַהּמיָּלה "ָיֵרַח", ִּכי ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרית ְקׁשּוָרה ְּבמֹוָלד ַהָּיֵרַח. מֹוָלד ַהָּיֵרַח 

הּוא רֹאׁש ַהחוֶדׁש.

ַּבּלּוַח ַהְיהּוִדי ִמְסַּפר ַהָּיִמים ַּבחוֶדׁש ֵאינֹו ָקבּוַע. ֵמָהֶרַגע ֶׁשַהָּיֵרַח "נֹוָלד" ְוַעד ָלֶרַגע 

ֶׁשהּוא "נֹוָלד ֵמָחָדׁש" עֹוְבִרים 29 ָיִמים, אֹו 30 ָיִמים. א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר. חוֶדׁש 

ֶּבְן 30 ָיִמים ִנְקָרא "חוֶדׁש ָמֵלא""חוֶדׁש ָמֵלא". חוֶדׁש ֶּבְן 29 ָיִמים הּוא "חוֶדׁש ָחֵסר""חוֶדׁש ָחֵסר". 

לּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרילּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי



 5           להצליח בעברית- חגים ומועדים

אֹוֶרך ַהְּזַמן ָהעֹוֵבר ֵּבין מֹוָלד ָיֵרַח ֶאָחד ְלמֹוָלד ַהָּבא ַאֲחָריו הּוא חוֶדׁשחוֶדׁש. ָהאֹוֶר ֶׁשּלֹו 

ָקׁשּור ְּבסיבּוב ַהָּיֵרַח ְסִביב ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְוַגם ְּבסיבּוב ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְסִביב ַהֶּׁשֶמׁש. 

אֹוֶר ַהחוֶדׁש ִמְׁשַּתֶּנה, ִּכי ְמִהירּות ַהְּתנּוָעה ֶׁשל ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְסִביב ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶׁשל 

ַהָּיֵרַח ְסִביב ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ְקבּוָעה. ַהּסיָּבה ְלָכ ִהיא ֶׁשַהַּמְסלּוִלים ֶׁשָּלֶהם ֵהם 

ֶאִליְּפִטִיים ְוא ַמֲעָּגִלִיים.

ַהחוָדִׁשים ִמְצָטְרִפים ְלָׁשָנה. ֵיׁש ָׁשָנה ַּבת ְׁשֵנים ָעָׂשר חוָדִׁשים, ְוִהיא ִנְקֵראת "ָׁשָנה "ָׁשָנה 

ְּפׁשּוָטה"ְּפׁשּוָטה", ְוֵיׁש ָׁשָנה ַּבת ְׁשלוָׁשה ָעָׂשר חוָדִׁשים, ְוִהיא ִנְקֵראת "ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת""ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת". 

ָהאוֶר ֶׁשל ְׁשֵנים ָעָׂשר חוְדֵׁשי ָיֵרַח הּוא 354 ָיִמים, ְלעוַּמת ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת ֶׁשִהיא 

ַּבת 384 ָיִמים.

חוְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרית ֵהם:

ֱאלּול. ָאב,  ַּתּמּוז,  ִסיָון,  ִאָּיר,  ִניָסן,  ֲאָדר,  ְׁשָבט,  ֵטֵבת,  ִּכְסֵלו,  ֶחְׁשָון,  ֱאלּול.ִּתְׁשֵרי,  ָאב,  ַּתּמּוז,  ִסיָון,  ִאָּיר,  ִניָסן,  ֲאָדר,  ְׁשָבט,  ֵטֵבת,  ִּכְסֵלו,  ֶחְׁשָון,  ִּתְׁשֵרי, 

ְּבָׁשָנה ַאְרַּבע עֹונֹות: ְסתיו, חוֶרף, ָאִביב ְוַקִיץ. ְסתיו, חוֶרף, ָאִביב ְוַקִיץ.

ְמקֹום  ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרתָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת (ָׁשָנה "ְּבֵהָריֹון") ִהיא ָׁשָנה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה חוֶדׁש נֹוָסף – ֲאָדר ב'. ּבִּ

ּב'. ַּבֲאָדר  ָיחּול  ּפּוִרים  ָּכזֹאת  ְּבָׁשָנה  ב'.  ַוֲאָדר  א'  ֲאָדר  חוָדִׁשים   - ֲאָדר  חוֶדׁש 

ָּכל ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֵיׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים ְמעוָּברֹות. ְּבָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת מֹוִסיִפים ֶאת 

ַהחוֶדׁש ַהְּׁשלוָׁשה ָעָׂשר. ֵיׁש צוֶר ְּבָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת ְּכֵדי ְלָתֵאם ֵּבין לּוַח ַהָּׁשָנה ַעל 

ִּפי ַהֶּׁשֶמׁש ְללּוַח ַהָּׁשָנה ַעל ִּפי ַהָּיֵרַח. ִאם א ִּתְהֶיה ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת, ָיזּוזּו עֹונֹות 
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ַהַחִגים, ְוַהַחִגים א ָיחּולּו ָּתִמיד ְּבאֹוָתּה עֹוָנה, ְלָמָׁשל ֶּפַסח ָיחּול ַּבחוֶרף ְוא 

ַמְבִׁשיָלה  ֶׁשּבֹו  ַהְּזַמן  ָּבָאִביב,  ָּתִמיד  ָיחּול  ֶׁשֶּפַסח  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה  ַוֲהֵרי  ָּבָאִביב. 

ַהְּתבּוָאה, ְוסוּכֹות ָיחּול ָּתִמיד ַּבּסָתיו, ִּבְזַמן ָהָאִסיף.

ִמְסַּתֶּיֶמת ְוִהיא  ׁשֹוַקַעת,  ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש  ַמְתִחיָלה  ָהִעְבִרי  ַהָּׁשָנה  ְּבלּוַח  ַהְיָמָמה 

 ִּבְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש ַהָּבָאה, אֹו ְּכֶׁשּיֹוְצִאים ַהּכֹוָכִבים. ֲאָבל ְּבלּוַח ַהְּכָלִלי ְיָמָמה ַאַחת 

ִעְבִרִּיים  ְוַחִגים  ַׁשָּבתֹות  ַעְרֵבי  ַהָּבא.  ַהַּלְיָלה  ֲחצֹות  ַעד  ַהַּלְיָלה  ֵמֲחצֹות  ִנְמֶׁשֶכת 

ַמְתִחיִלים ִעם ְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש ּוִמְסַּתְּיִמים ְלָמֳחָרת, ִעם ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. 

ַהְּתנּוָעה ַהּיֹוִמית ְוַהְּתנּוָעה ַהְּׁשָנִתית ֶׁשל ַּכּדּור ָהָאֶרץַהְּתנּוָעה ַהּיֹוִמית ְוַהְּתנּוָעה ַהְּׁשָנִתית ֶׁשל ַּכּדּור ָהָאֶרץ

ְּתנּוָעה ְׁשָנִתית – ְּתנּוָעה ְׁשָנִתית – 

ַּכּדּור ָהֶאֶרץ ַמִּקיף 

 ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶמֶׁש

ָׁשָנהָׁשָנה.
ְּתנּוָעה יֹוִמית -ְּתנּוָעה יֹוִמית - ַּכּדּור ָהֶאֶרץ 

ִמְסּתֹוֵבב ָסִביב ַעְצמֹו 

ְּבֶמֶׁש ְיָמָמהְיָמָמה. (יֹום ְוַלְיָלה)
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ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

1  ִמּמֹוָלד ַהָּיֵרַח ַעד סֹוף ַהחוֶדׁש ִמְׁשַּתָנה צּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּיֵרַח. ָמַתי הּוא ָמֵלא?

____________________________________________________

2.  ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָׁשָנה ְּפׁשּוָטהָׁשָנה ְּפׁשּוָטה ְלֵבין ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרתָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת?

____________________________________________________

3.  ַּכָּמה ָיִמים ב-12 חודחוְדׁשֵׁשיי ְׁשַנת ַהָּיֵרַח?

____________________________________________________

4.  ַמּדּוַע ֵיׁש צוֶר ְּבָׁשָנה ְמעוֶּבֶרתְּבָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

5.  ְּבֵאיזֹו עֹוָנה ָחל ַחג ַהֶּפַסח? ּוְבֵאיזֹו עֹוָנה ָחל ַחג ַהּסוּכֹות?

____________________________________________________

____________________________________________________

6.  ָמַתי ַמְתִחיָלה ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְיָמָמה ְלִפי ַהּלּוַח ָהִעְבִרי?

____________________________________________________

____________________________________________________

7.  ָמַתי ַמְתִחיָלה ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְיָמָמה ְלִפי ַהּלּוַח ַהְּכָלִלי?

____________________________________________________

____________________________________________________
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8.  ַהּמיָּלה "חוֶדׁש" "חוֶדׁש" ִהיא ִמן ַהּמיָּלה "ָחָדׁש""ָחָדׁש". ִמְצאּו עֹוד ְּפָעִלים ַּבׁשוֶרׁש ח.ד.ש.

ִּכְתבּו ֶאת ַהֵּפירוׁש ַהַּמְתִאים ִמּתֹו ַמֲאַגר ַהּמיִּלים.

ְמעוֶּבֶרתְמעוֶּבֶרת

ְּתבּוָאהְּתבּוָאה

ֶיַרחֶיַרח

ְיָמָמהְיָמָמה

ִמְצָטְרִפיםִמְצָטְרִפים

ׁשֹוַקַעתׁשֹוַקַעת

ֶנֱעָלםֶנֱעָלם

ְמַצָּוהְמַצָּוה

ׁשיּלּובׁשיּלּוב

ִמְסַּתֶּיֶמתִמְסַּתֶּיֶמת

ח.ד.שח.ד.ש

 נֹוֶתֶנת ְּפקוָּדה אֹו הֹוָרָאה, א מֹוְצִאים אֹותֹו, חוֶדׁש, חיָּטה ּוְׂשעֹוָרה, ִנְגֶמֶרת,נֹוֶתֶנת ְּפקוָּדה אֹו הֹוָרָאה, א מֹוְצִאים אֹותֹו, חוֶדׁש, חיָּטה ּוְׂשעֹוָרה, ִנְגֶמֶרת,

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות, חיּבּור, ִנְכֶנֶסת ָעמֹוק ְוֶנֱעֶלֶמת, הֹוְלִכים ַיַחד ִעם, "ְּבֵהָריֹון"ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות, חיּבּור, ִנְכֶנֶסת ָעמֹוק ְוֶנֱעֶלֶמת, הֹוְלִכים ַיַחד ִעם, "ְּבֵהָריֹון"
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים.

חוֶדׁש ָמֵלאחוֶדׁש ָמֵלא הּוא

חוֶדׁש ָחֵסרחוֶדׁש ָחֵסר הּוא

ָׁשָנה ְּפׁשּוָטהָׁשָנה ְּפׁשּוָטה ִהיא

ָׁשָנה ְמעוֶּבֶרתָׁשָנה ְמעוֶּבֶרת ִהיא

ׁשיּנּוִיים ַּבָּיֵרַח ְּבֶמֶׁש ַהחוֶדׁש

ְּבֶאְמַצע ַהחוֶדׁש ַהָּיֵרַח ָמֵלא ְּבֶאְמַצע ַהחוֶדׁש ַהָּיֵרַח ָמֵלא (ְּבַצד ְׂשמֹאל)(ְּבַצד ְׂשמֹאל)
ּוְבסֹוף ַהחוֶדׁש ַהָּיֵרַח חֹוֵזר ְוָחֵסר.ּוְבסֹוף ַהחוֶדׁש ַהָּיֵרַח חֹוֵזר ְוָחֵסר.

"ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש""ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש"
                                          (קֶֹהֶלת ֶּפֶרק א' ָּפסּוק ט')                                          (קֶֹהֶלת ֶּפֶרק א' ָּפסּוק ט')

ֵרַח  ַהּיָ
ְתִחיַלת  ּבִ
ַהחוֶדׁש

ָיֵרַח ָמֵלא 
ֶאְמַצע  ּבְ
ַהחוֶדׁש
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ִהְסַּתְּכלּו ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ְוִכְתבּו.ִהְסַּתְּכלּו ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ְוִכְתבּו.

א.  ַסְּמנּו ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ַּתֲאִריִכים ֲחׁשּוִבים ָלֶכם. ִּכְתבּו ָמֵהם ַהַּתֲאִריִכים ּוָמה 

     ֵהם ְמַצְּיִנים ֲעבּוְרֶכם. (ַּתֲאִרי ִעְבִרי ְוַתֲאִרי ְּכָלִלי).

____________________________________________________

____________________________________________________

ב.  ַּבֲחרּו ַּדף ִמּלּוַח ַהָּׁשָנה, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַחג ָׂשֵמַח. ִּכְתבּו ֶאת ֵׁשם ַהַחג, ְיֵמי ַהַחג  

     ְוַהַּתֲאִרי ָהִעְבִרי ֶׁשּלֹו.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ג.  ַּבֲחרּו ַּדף ִמּלּוַח ַהָּׁשָנה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו יֹום ָעצּוב ֶׁשל ֵאֶבל אֹו צֹום, ִּכְתבּו ֶאת ְׁשמֹו 

     ְוֶאת ַהַּתֲאִרי ָהִעְבִרי ֶׁשּלֹו.

____________________________________________________

ד.  ִהְסַּתְּכלּו ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ְוִכְתבּו, ְּבֵאיזֹו עֹוָנה ַמְתִחיָלה ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרית ּוְבֵאיזֹו 

     עֹוָנה ַמְתִחיָלה ַהָּׁשָנה ַהְּכָלִלית? 

____________________________________________________

____________________________________________________




